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СІТЧАСТІ ПОЛІМЕРИ НА ОСНОВІ ФУРФУРИЛГЛІЦИДНОГО
ЕТЕРУ ТА ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ

На сучасному етапі розвитку техніки та великої різноманітності полі-
мерних матеріалів усе гостріше відчувається необхідність у нових матеріа-
лах, що володіють високою механічною міцністю та значною стійкістю до
високих температур й агресивних середовищ.

Сьогодні до таких матеріалів можна віднести продукти на основі фура-
ну та його похідних [1].Однією з найважливіших переваг фуранових сполук є
фактор відтворюваності вихідної сировини, яку одержують із відходів сіль-
ськогосподарського виробництва, лісової та лісохімічної промисловості.
Україна як ніяка країна світу має цю категорію щорічно відновлювальної си-
ровини, що на фоні дефіциту сировинної бази є сьогодні дуже актуальним.

Ще однією причиною, що пояснює підвищений інтерес до сполук фу-
ранового ряду, є їх специфічна хімічна поведінка, пов’язана із структурою та
властивостями гетероциклу, та здатність утворювати при відповідних умовах
лінійні та гіперрозгалужені сітчасті полімери [2, 3].

Представником сполук цього класу є фурфурилгліцидний етер (ЕФУ):

O
2CHCH2CHOO 2CH

ЕФУ є низькомолекулярною сполукою (ММ=154 г/моль) і після нане-
сення на поверхню утворює покриття з низькими фізико-механічними показ-
никами. Тому як плівкоутворювач самостійно ЕФУ не може бути використа-
ний без зміни молекулярної маси та структури.

Нами було досліджено процес взаємодії ЕФУ з дикарбоновими кисло-
тами. Як карбоксилвмісні реагенти використовувались ненасичені (малеїнова
кислота – МК) та  насичені кислоти (янтарна кислота – ЯК). Остання засто-
совувалась як зразок порівняння.
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Реакції проводились у присутності розчинника при 40 ºС. Процес кон-
денсації контролювали шляхом визначення кислотного числа (КЧ) упродовж
реакції.

Було встановлено, що процес взаємодії ЕФУ з МК у порівнянні з реак-
цією з ЯК супроводжувався незначним падінням КЧ та при цьому сильним
наростанням в’язкості. Це свідчить про переважне протікання реакції дієно-
вої конденсації (Дільса-Альдера), що характерна для всіх фуранових похід-
них [4].

Детальніше ця реакція була досліджена за допомогою ІЧ спектроскопії
та модельних реакцій.

Полімери одержували при нагріванні (150 ºС) у присутності комплекс-
ного онієвого каталізатору Et3PhCH2N∙FeCI4 (1 мас. %).

Наступним етапом було дослідження властивостей отриманих продук-
тів як плівкоутворювачів та для композиційних матеріалів  (див. табл. 1).

Для встановлення термічної стійкості полімерів був проведений термо-
гравіметричний та диференційний термічний аналіз.

Таблиця 1
Властивості полімерів на основі ЕФУ та дикарбонових кислот

Назва показника Назва композиції, що досліджувалася
ЕФУ – МК ЕФУ – ЯК

Твердість, у.о. 0.85 0.76
Міцність до удару, см 50 50

Еластичність, мм 1 1
Адгезія, бали 1 1

Вміст тривимірного полі-
меру, %

98 92

Термостійкість, ºС 250 150

Отже, отримані полімери на основі ЕФУ та дикарбонових кислот відрі-
зняються підвищеною твердістю, доброю адгезією, стійкістю до ударних на-
вантажень, доброю еластичністю та високою термостійкістю.
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